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ถึงแมวา การรักษาผูป ว ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียดวย
การ ให เลือด อยาง เต็ม ที่ และ สม่ําเสมอ จน ระดับ ฮโม
โกลบินสูงใกลเคียงกับคนปกติรวมกับการใหยาขับเหล็ก
จะไดผลดีสามารถเพิม่ คุณภาพชีวติ ใหดีขนึ้ โดยลดภาวะ
แทรกซอนตลอดจนผลเสียตางๆที่เกิดจากโรคทําให
ผูปวยมีอายุยืนยาวขึ้นและลดอัตราตายจากโรคนี้ลงก็
ตาม1,2แตการใหเลือดอยางเต็มทีและ
่ การใหยาขับเหล็ก
จําเปนตองใหแกผูปวยอยางตอเนื่องเปนเวลานานเกือบ
ตลอดชีวติ และมีคาใชจา ยคอนขางสูงสําหรับประเทศที่
กําลังพัฒนาและประชากรสวนใหญยังมีฐานะยากจนที่
สําคัญก็คือการรักษาดวยวิธนีี ไม
้ สามารถรักษาโรคใหหาย
ขาดไดในปจจุบนั การทีจะ
่ รักษาโรคนีให
้ หายขาดไดมีเพียง
วิธีเดียวคือการปลูกถายเซลลตนกําเนิดของระบบการ
สรางเลือดใหแกผูป ว ยในขณะนีได
้ มีการรักษาโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ดวย การ ปลูกถายเซลลตน
กําเนิดแลวในประเทศตางๆทัว่ โลกโดยเฉพาะอยางยิง่ ใน
ประเทศที่มีอุบัติการณของโรคนี้สูงตั้งแตมีรายงานการ
รักษาโรคนี้ดวยการปลูกถายไขกระดูกเปนครั้งแรกใน
ปพ.ศ.25253ในปจจุบนั ไดมีการปลูกถายไขกระดูกหรือ
เซลลตนกําเนิดในผูป ว ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมากกวา
1,000รายทัว่ โลก4ไดมีการประชุมรายงานผลการรักษา
ดวยวิธีนี้จากประเทศตางๆในทวีปยุโรปอเมริกาและ
เอเชียในการประชุมนานาชาติInternationalSymposium  on Bone Marrow Transplantation in

Thalassemiaครัง้ ที่ 3ทีเมื
่ องPesaroประเทศอิตาลี
5
ในป พ.ศ.2540 ซึง่ ไดรายงานการรักษาผูป วยธาลัสซี
เมียดวยการปลูกถายไขกระดูกมากกวา800รายผลการ
รักษาโดยรวมปรากฏวาประมาณรอยละ80ของผูป ว ยยัง
มีชีวติ อยู ซึง่ ในจํานวนนีประมาณ
้
รอยละ90หายขาดจาก
โรคนอกจากนั้นเมื่อเร็วๆ นี้ในการประชุมธาลัส-ซีเมีย
นานาชาติThe7thInternationalConferenceon
Thalassemia and Hemoglobinopathies ที่
กรุงเทพฯในป พ.ศ.2542ไดมีการรายงานผลการรักษา
ดวยการปลูกถายเซลลตนกําเนิดในผูปวยโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียโดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศตางๆ ในเอเชีย
และเอเชียอาคเณย6ดังในตารางที่1อยางไรก็ตามใน
หลายประเทศการรักษาดวยวิธนีี ยั้ งคงทําไดในผูป ว ยเปน
สวนนอยเทานัน้ เนือ่ งจากมีขอจํากัดทีเป
่ นวิธรัี กษาทีต่ อง
ใชบุคลากรและเทคโนโลยีชั้นสูงการหาผูใหเซลลตน
กําเนิดที่เหมาะสมไดคอนขางยากและมีคาใชจา ยสูง
ขอบงชี้ในการรักษาดวยการปลูกถายเซลลตนกําเนิด
1. เปนผูป ว ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
ไดแกผูป ว ยทีเริ่ ม่ มีอาการซีดและจําเปนตองไดรบั การให
เลือดตั้งแตอายุต่ํากวา1ปตองใหเลือดบอยๆหรือมี
พีน่ อ งที่เปนโรคเดียวกันมีอาการรุนแรงเปนตน
2. มีพี่นองพอแมเดียวกันที่มีผลการตรวจHLA
เหมือนกันกับผูปวยทั้งClassI(HLA-A,HLA-B,
HLA-C)และClassII(HLA-DR,HLA-DP,HLA-
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ตารางที่ 1 ผลการปลูกถายเซลลตนกําเนิดในผูป ว ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจากสถาบันตางๆในภูมภิ าคเอเชีย6
สถาบัน(ประเทศ)

จํานวนผูป ว ย

อัตรารอดชีวิต(%)

อัตราหายขาดจากโรค(%)

เวลลอร(อินเดีย)
ฮองกง
ไตหวัน
กรุงเทพ(ไทย)
มาเลเซีย

93
52
43
48
44

86
86
80
89
86

71
83
50
76
75

DQ)
3. น้ําหนักตัวของผูที่จะใหไขกระดูกหรือเซลลตน
กําเนิด  (donor) จะ ตอง ไม นอย กวา รอยละ 50 ของ
น้าํ หนักตัวผูป วยซึง่ เปนผูรั บ(recipient)
4. จะตองมีฐานะการเงินหรือแหลงทุนสนับสนุนใน
การรับการรักษาดวยวิธีนี้เพียงพอเนื่องจากมีคาใชจาย
คอนขางสูง
ผูใ หเซลลตนกําเนิด(sourceofstemcells)
สวนใหญการปลูกถายเซลลตนกําเนิดในผูป วยธาลัสซี
เมีย ใช ไข กระดูก จาก พี่นอง พอแม เดียว กัน ที่ มี HLA
เหมือนกันตอมาจึงไดมีการใชเซลลตนกําเนิดทีเก็
่ บไดจาก
เลือด(peripheralbloodstemcells)หลังจากกระตุน
ใหเซลลตนกําเนิดออกมาจากไขกระดูกเขาไปในกระแส
ไหลเวียนเลือดดวยgrowthfactor(G-CSF)หรือใช
เซลลตนกําเนิดจากเลือดสายสะดือเด็กแรกเกิด(cord
bloodstemcells)
การหาผูใ หเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดทีมี่ HLAเหมือน
กับผูป ว ยนัน้ คอนขางมีขอจํากัดเนือ่ งจากสวนใหญจะได
จากพีน่ อ งพอแมเดียวกันซึง่ มีโอกาสจะมีHLAเหมือน
กันประมาณรอยละ25เทานัน้ ในปจจุบนั ไดมีการจัดตัง้
ธนาคารไขกระดูกและ/หรือธนาคารเลือดจากสายสะดือ
(bonemarrowbank,cordbloodbank)ในหลาย
ประเทศซึ่งสามารถหาผูใหเซลลตนกําเนิดที่มีHLA
เหมือนกับผูป ว ยจากผูบริ
 จาคทีไม
่ ใชญาติพีน่ อ งของผูป ว ย
ได(matchedunrelateddonor)7ถึงแม้วา่ โอกาสทีจะ
่

หา ได คอน ขาง นอย ก็ ตาม ( ประมาณ 1 ใน 20,000 50,000)นอกจากนัน้ เมือ่ เร็วๆนี้ ไดมีวิธกี ารทีสามารถ
่
แยกเซลลตนกําเนิดออกมาจากเซลลเม็ดเลือดชนิดอืน่ ๆ
ใหบริสทุ ธิได
์ ถึงรอยละ998-10(purifiedCD34+stem
cell)จึงสามารถใชเซลลตนกําเนิดจากพอ แมหรือญาติ
พีน่ อ งที่มีHLAเหมือนกับของผูป ว ยเพียงครึง่ หนึง่ ได
(haploidenticaldonor)
การเจาะไขกระดูกจากผูใ หไขกระดูก
ทําการเจาะไขกระดูกจากผูใ ห(donor)ดวยsterile
techniqueในหองผาตัดหลังจากดมยาสลบโดยเจาะ
จากposterioriliaccrestsทัง้ สองขางและใชheparin
เปนสารกันเลือดแข็งตัวจํานวนไขกระดูกที่เจาะออกมา
เทากับ 20มล.ตอน้าํ หนักตัว1กก.ของผูรั บ(recipient)
ซึ่งจะมีจํานวนnucleatedcellsประมาณ4-6x108
ตัวตอน้าํ หนักตัว1กก.ของผูรั บใสไขกระดูกทีเจาะ
่ ได
ในน้ํายาเลี้ยงเซลลกรองเอาparticleและกอนเลือดที่
แข็งตัวซึง่ อาจมีอยูบ างออกแลวใสไขกระดูกทัง้ หมดในถุง
ใหเลือดนํามาใหแกผูปวยทางสายHickman’scatheterเขาสูหลอดเลือดดําใหญ
การเก็บเลือดสายสะดือจากทารกเกิดใหม
ทารกเกิดใหมทีจะ
่ ไดรบั การเก็บเลือดสายสะดือเพือ่
นํามาปลูกถายเซลลตนกําเนิดนัน้ จะตองไดรบั การตรวจ
วินิจฉัยกอนคลอด(pre-nataldiagnosis)เสียกอน
ตัง้ แตมารดามีอายุครรภได12-14สัปดาหวาไมไดเปน
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย(อาจปกติหรือเปนเพียงพาหะ
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ของธาลัสซีเมียก็ได)การเก็บเลือดสายสะดือกระทําใน
หองคลอดดวยความระมัดระวังการติดเชือ้ ใหมากทีสุ่ ด
โดยแทงเข็มหรือสอดcatheterเขาไปในumbilical
veinทันทีทีทารก
่ คลอดและไดรบั การตัดสายสะดือออก
แลว(กอนทีรก
่ จะคลอด)ใหเลือดสายสะดือไหลลงในถุง
ใหเลือดโดยตรงโดยอาศัยgravityซึ่งจะสามารถเก็บ
เลือดสายสะดือไดประมาณ60-140มล.และมีจํานวน
nucleatedcellsเฉลีย่ 0.23x108ตัวตอน้าํ หนักตัว
1กก.ของผูรับ(ตารางที่2)หลังจากนั้นจึงนําเลือดสาย
สะดือไปแชแข็งโดยเติมน้าํ ยาเลีย้ งเซลลและน้าํ ยาแชแข็ง
(DMSO)ใชเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติจนถึง-80 ํซ
แลวแชแข็งในถังไนโตรเจนเหลวทีอุ่ ณหภูมิ -198 ํซ.จน
กวาจะใชซึง่ สวนใหญจะใชภายใน1เดือน
การเตรียมเซลลตนกําเนิดใหบริสทุ ธิ์(purifiedCD34+
stemcell)
ในไขกระดูกและในเลือดจะมีเซลลเม็ดเลือดชนิดอืน่
ปะปนอยูกั บเซลลตนกําเนิดโดยเฉพาะอยางยิง่ T-lymphocyteซึง่ สามารถมีปฏิกริ ยิ าตอตานกับตัวผูปวยได
(graft-versus-hostreaction)หากนําไขกระดูกหรือ
เลือดทีมี่ เซลลตนกําเนิดนัน้ มาปลูกถายใหผูป ว ยทีมี่ HLA
ไมเหมือนกับของผูใ หซึง่ อาจรุนแรงถึงแกชีวติ ไดการแยก
เซลลตนกําเนิดใหบริสทุ ธิเพื
์ อ่ ลดจํานวนT lymphocyte
ลงใหมากที่สุดที่จะมากไดหรือกําจัดใหหมดไปจึงจะ
สามารถปลูกถายเซลลตนกําเนิดนัน้ ในผูป ว ยทีมี่ HLA
ไมเหมือนกันไดวิธกี ารเตรียมเซลลตนกําเนิดใหบริสทุ ธิ์
ขัน้ แรกจะเก็บเซลลเม็ดเลือดขาวทีมี่ เซลลตนกําเนิดอยูจาก
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เลือดของผูใ หโดยใชเครือ่ งแยกเซลลอัตโนมัติ หลังจาก
กระตุน ใหเซลลตนกําเนิดออกมาจากไขกระดูกเขามาอยู
ในกระแสไหลเวียนเลือดดวยการฉีดgrowthfactor(G
-CSF)เปนเวลา5-7วันหลังจากนัน้ จะใสแอนติบอดีตอ
CD34ทีได
่ ติดผงเหล็กเอาไวแลวลงไปในเซลลทีเก็
่ บได
เพือ่ ใหแอนติบอดีนนั้ ไปจับกับแอนติเจนCD34ทีอ่ ยูบน

ผิวของเซลลตนกําเนิดแลวจึงนําcellsuspensionไป
ผานcolumnทีมี่ แมเหล็กประกบอยูข างนอกเซลลตน
กําเนิดจะถูกจับไวในcolumnโดยอาศัยแรงแมเหล็ก
สวนเซลลอื่นๆจะผานcolumnออกไปหมดหลังจาก
นัน้ จึงเอาแมเหล็กทีประกบ
่
นัน้ ออกแลวใชน้าํ ยาลางเซลล
ตนกําเนิดที่คางอยูในcolumnออกมาจะไดเซลลตน
กําเนิดทีบริ
่ สทุ ธิถึ์ งรอยละ99.2และมีT lymphocyte
(CD3 +vecell)เหลือเพียงประมาณ1.5x105เซลล
เทานั้น8-10
การเตรียมผูป ว ยกอนการปลูกถายเซลลตนกําเนิด
ผูป วยธาลัสซีเมียทีจะ
่ ไดรบั การรักษาโดยวิธปลู
ี กถาย
เซลลตนกําเนิดควรจะไดรับการเตรียมเปนอยางดีเสีย
กอนโดยการใหเลือดแบบhypertransfusionเพื่อลด
ภาวะerythroidhyperplasiaในไขกระดูกลงพรอมทัง้
ใหยาขับเหล็ก(desferrioxamine)อยางสม่ําเสมอเพื่อ
ลดปริมาณธาตุเหล็กทีสะสม
่ อยูใน
 รางกายใหมากทีสุ่ ดทีจะ
่
มากไดเตรียมทําฟนถายพยาธิในลําไสตรวจเลือดหา
CMVtiter ใสHickman’scatheterและใหรับประ
ทาน ยา ฆา เชื้อ แบคทีเรีย และ เชื้อ รา ใน ลําไส (sterile
bowel)เสียกอน

ตารางที่2 ขอมูลการเก็บเลือดสายสะดือเพื่อนํามาปลูกถายเซลลตนกําเนิดในผูปวยธาลัสซีเมียจํานวน12รายที่
โรงพยาบาลศิรริ าช
Cordblooddata
Total
perkg.
Volume(mL)
MNC(x108)
CD34(x106)
Viablecell(%)

97.6(18-140)
3.37(0.34-6.19)
3.2(1.29-5.7)

6.13(1.09-8.48)
0.23(0.02-0.32)
0.18(0.08-0.33)
70.2(40-100)
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เตรียมผูป ว ยกอนการปลูกถายเซลลตนกําเนิดจะชวยลด
อัตราการสลัดกราฟลงไดโดยเฉพาะอยางยิง่ ในผูป ว ยที่
เคยไดรบั เลือดมากอนเปนจํานวนมากและในผูป ว ยทีต่ อง
ไดรบั การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเปนครัง้ ที่สอง12,13
การดูแลผูป ว ยหลังการปลูกถายเซลลตนกําเนิด
หลังการปลูกถายเซลลตนกําเนิดจะตองแยกผูป ว ย
ไวในหองที่ปราศจากเชื้อโรคจนกวาผูปวยจะมีจํานวน
neutrophilในเลือดสูงกวา1,000ตัวตอลบ.มม.และ
ใหยาmethotrexateระยะสัน้ รวมกับยาcyclosporinAปองกันการเกิดภาวะgraft-versus-hostdisease
(GVHD)เปนเวลา6เดือนผูปวยจะไดรับการรักษา
ประคับประคองโดยการใหเม็ดเลือดแดงเขมขนเพื่อให
ระดับของฮโมโกลบินมากกวา10กรัมตอดล.และ
ไดรบั เกร็ดเลือดเขมขนเพือ่ ใหจํานวนเกร็ดเลือดมากกวา
20,000ตัวตอลบ.มม.เลือดและสวนประกอบของเลือด
ทีให
่ แกผูป ว ยจะตองไดรบั การฉายรังสีขนาด1,500cGy
กอนเพือ่ ปองกันการเกิดGVHDในกรณีทีผู่ ป ว ยมีCMV
titerใหผลลบจะตองเลือกbloodproductsจากผูใ หที่
มีCMVtiterใหผลลบดวยหรืออาจใชเครือ่ งกรองเม็ด
เลือดขาวและเครือ่ งกรองเกร็ดเลือดกอนการใหเลือดและ
สวนประกอบของเลือดแทนก็ไดหากผูป ว ยมีไขจะไดรบั
การรักษาการติดเชือ้ ดวยยาปฏิชวี นะทีเหมาะสม
่
ทัง้ การ
ติดเชือ้ แบคทีเรียเชือ้ ไวรัสและเชือ้ รานอกจากนัน้ ผูป ว ย
จะไดรบั การดูแลใหไดรบั โภชนาการอยางเต็มที่ หากผูป ว ย
รับประทานอาหารไมไดเนือ่ งจากมีแผลในปากจําเปนตอง

กอนการปลูกถายเซลลตนกําเนิดผูปวยทุกรายจะ
ไดรบั ยาเคมีบําบัดเพือ่ ทําลายไขกระดูกของผูป ว ยที่เปน
โรคและเพือ่ กดภูมคิ มุ กันของผูป ว ยใหสามารถรับเซลล
ตนกําเนิดทีจะ
่ ปลูกถายใหใหมไดโดยไดรบั ยาbusulfan
ในขนาด14มก.ตอน้ําหนักตัว1กก.แบงใหรับประ
ทาน4วันติดกันรวมกับยาcyclophosphamideใน
ขนาด200มก.ตอน้าํ หนักตัว1กก.แบงให4วันติดตอ
กันทางหลอดเลือดดําสําหรับในผูป ว ยทีมี่ การพยากรณ
โรคไมดีไดแก ผูป ว ยทีได
่ รบั เลือดมามากกวา50ครัง้ 
มีตับโตมามโตและไดรับยาขับธาตุเหล็กไมสม่ําเสมอ
รวมทัง้ ผูป ว ยทีต่ องไดรบั การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเปน
ครั้ง ที่ สอง จะ เพิ่ม ยา เคมี บําบัด คือ busulfan เปน
600มก.ตอพืน้ ทีผิ่ วกาย1ตร.ม.แบงใหรับประทาน4
วันติดกันรวมกับยาcyclophosphamide200มก.
ตอน้าํ หนักตัว1กก.แบงให4วันติดกันทางหลอดเลือด
ดํา(ตารางที่ 3)
ในทางตรงขามในผูป ว ยผูใ หญ(อายุเกิน17ป)ทีมี่
การพยากรณโรคไมดีซึง่ มักจะมีภาวะportalfibrosis
และภาวะเหล็กเกินมากแลวควรลดขนาดยาcyclophosphamideลงเหลือเพียง120-160มก.ตอน้าํ หนัก
ตัว1กก.เพื่อลดภาวะแทรกซอนและอัตราตายจาก
toxicityของยาลง11แตก็จะมีการสลัดกราฟ(graft
rejection)มากขึน้ ดวยการเพิม่ ยาantilymphocyte
globulin  (ALG) หรือ antithymocyte globulin
(ATG)  หรือ Compath เขา ไป ใน แผนการ ให ยา เพื่อ

ตารางที่3 Conditioningregimensสําหรับการปลูกถายเซลลตนกําเนิดในผูป วยธาลัสซีเมีย54รายทีโรงพยาบาล
่
ศิริราช
Thalassemia
Drugs
Goodprognosis
Poorprognosis
Busulfan
Cyclophosphamide

14mg/kg
200mg/kg

600mg/m2
200mg/kg

No.patients

47

7
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ใหสารอาหารทางหลอดเลือดดํา(parenteralnutrition)
จน กวา ผูปวย จะ รับประทาน อาหาร ได ตาม ปกติ การ
ประเมินวาการปลูกถายเซลลตนกําเนิดไดรบั ผลสําเร็จหรือ
ไมอาศัยการติดตามระดับฮโมโกลบินอยูใน
 เกณฑปกติ
ผลการตรวจHbtypeและหมูเลื อดเปนชนิดเดียวกันกับ
ของผูใ หเซลลตนกําเนิดในกรณีทีผู่ ใ หและผูรั บเซลลตน
กําเนิดเปนคนละเพศจะอาศัยการตรวจsexchromosomeนอกจากนัน้ จะทําการตรวจดูวาเซลลตนกําเนิดที่
ไดเจริญเติบโตในไขกระดูกของผูรั บหลังการปลูกถายเปน
ของผูใ หหรือไมโดยการศึกษาDNAanalysisดวย
ผลการรักษา(outcome)
สถาบันที่ทําการปลูกถายเซลลตนกําเนิดในผูปวย
ธาลัสซีเมียมากทีสุ่ ดในโลกคือกลุม ของDr.Lucarelli
ที่เมืองPesaroประเทศอิตาลีซึ่งจนถึงเดือนเมษายน
พ.ศ.2540ไดทําการรักษาผูป ว ยดวยวิธนีี ไป
้ แลวถึง826
14, 15
ราย อายุของผูป ว ยในขณะทีได
่ รบั การปลูกถายเซลล
ตนกําเนิดมีตัง้ แตอายุ1ปจนถึง35ปผูป ว ย800ราย
ไดรับการปลูกถายไขกระดูกจากผูใหที่มีHLAเหมือน
กัน(25รายจากพอแม775รายจากพีน่ อ งพอแมเดียว
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กัน)25รายไดรบั ไขกระดูกจากผูใ หทีมี่ HLAตางกัน
1 ตําแหนง และ 1 ราย ไดรับ ไข กระดูก จาก ผู อื่น
(unrelateddonor)ผลการรักษาปรากฏวาอัตราการหาย
ขาดจากโรคโดยรวมเทากับรอยละ72(รูปที่ 1)ผลการ
รักษาดวยการปลูกถายเซลลตนกําเนิดในสถาบันอืน่ ๆทัว่
โลกไดมีรายงานไวในการประชุมนานาชาติThirdInternationalSymposiumonBoneMarrowTransplantationinThalassemiaทีเมื
่ องPesaroประเทศ
5
อิตาลีในปพ.ศ.2540 และผลการรักษาในสถาบันตางๆ
ในภูมภิ าคเอเซียไดรายงานไวในการประชุม7thInternationalConferenceonThalassemiaandHemoglobinopathiesทีกรุ
่ งเทพฯในปพ.ศ.25426ดังแสดง
ไวในตารางที่ 1
สําหรับโรงพยาบาลศิรริ าชไดทําการปลูกถายเซลลตน
กําเนิด ใน ผู ปวยธาลัสซี เมีย ที่ ศูนย ปลูก ถาย ไข กระดูก
จุฬาภรณตั้งแตเดือนกรกฎาคมพ.ศ.253117,18จนถึง
เดือนธันวาคมพ.ศ.2543จํานวน54ราย(มีผูป ว ย5
รายที่ตองทําการปลูกถายเซลลตนกําเนิด2ครั้ง)ใน
จํานวนนีเป
้ นผูป ว ยโรคhomozygous β-thalassemia

รูปที่ 1 ผลการปลูกถายเซลลตนกําเนิด(จากไขกระดูก)ในผูป วยธาลัสซีเมีย826รายทีเมื
่ องPesaroประเทศอิตาลี
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2544
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(thalassemiamajor)จํานวน16รายโรค β-thalassemia/HbE disese37รายและเปนโรคhomozygous α-thalassemia-11รายเปนเพศชาย34ราย
เพศหญิง20รายอายุตัง้ แต1ป2เดือนจนถึง14ป
อายุเฉลีย่ เทากับ3ป6เดือนผูป ว ย40รายไดรบั การ
ปลูกถายเซลลตนกําเนิดจากไขกระดูก(จากพีน่ อ งพอแม
เดียวกันที่มีHLAเหมือนกัน38รายจากพี่นองที่มี
HLAตางกัน1รายและจากพอทีมี่ HLAเหมือนกัน
1 ราย) สวน อีก 12 ราย ไดรับ การ ปลูก ถาย เซลล ตน
กําเนิดจากเลือดสายสะดือของนองทีมี่ HLAเหมือนกัน
มีผูป ว ย2รายทีได
่ รบั purifiedCD34+haploidenticalstemcellsจากพอหรือแม(ตารางที่ 4)
ผลการรักษาปรากฏวาในผูป ว ยทัง้ หมด54รายมี
ผูป ว ยรอดชีวติ 49ราย(รอยละ90.7)มีผูป ว ยหายขาด

จากโรค42ราย(รอยละ77.7)และมีผูป ว ยรอดชีวติ แต
โรคกลับเปนมาใหม8ราย(รอยละ14.8)ผูป ว ย6ราย
เสียชีวติ (รอยละ11.1)ดังแสดงไวในตารางที่ 5และใน
รูปที่ 2ซึง่ ผลการปลูกถายเซลลตนกําเนิดทีโรงพยาบาล
่
ศิ ริ ร าช นี้ ได ผ ล ใกล เคี ย ง กั บ ผล การ รั ก ษา ของ Dr.
Lucarelliที่ประเทศอิตาลี16(รูปที่ 1)
การปลูกถายเซลลตนกําเนิดจากเลือดสายสะดือ
ในผูป วยธาลัสซีเมียการใชเซลลตนกําเนิดจากเลือด
สายสะดือมาปลูกถายใหผูป ว ยมีประโยชนหลายอยางคือ
สามารถเลือกผูใหที่เหมาะสมไดโดยการทําการวินิจฉัย
กอนคลอด(pre-nataldiagnosis)วาผูที จะ
่ ใหเซลลตน
กําเนิดจากเลือดสายสะดือนัน้ ไมเปนโรครวมทัง้ การทํา
HLAtypingไดกอนดวยดังนัน้ จึงสามารถทําการปลูก
ถายเซลลตนกําเนิดใหผูป ว ยไดเร็วขึน้ เปนเวลา1-2ปโดย

ตารางที่4 การปลูกถายเซลลตนกําเนิดในผูปวยธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลศิรริ าช(พ.ศ.2531-2543)
TypeofDonors
No. MajorABOincompatible MinorABOincompatible
HLA-compatiblesiblings
HLA-incompatiblesiblings
HLA-compatiblefather
HLA-compatiblecordblood
PurifiedCD34+cell
haploidenticalparents

38
1
1
12
2

11
3
-

12
3
-

Total

54

14

15

ตารางที่5 ผลการรักษาโดยการปลูกถายเซลลตนกําเนิดในผูป วยธาลัสซีเมียทีโรงพยาบาล
่
ศิรริ าช(พ.ศ.2531-2543)
Stem cell transplantation in thalassemias (1988-2000)
Total Patients
(second transplant)
Survival
-Cure
-Alivewithdisease
Dead

54 cases
15 cases
49 cases =
42 cases =
18 cases =
16 cases =

90.7%
77.7%
14.8%
11.1%
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รูปที่ 2 ผลการปลูกถายเซลลตนกําเนิดในผูปวยธาลัสซีเมียจํานวน54รายที่โรงพยาบาลศิรริ าชกรุงเทพฯ
ไมตองรอใหนองโตพอทีจะ
่ รับการเจาะไขกระดูกมาปลูก
ถายใหพีที่ เป
่ นโรคและทําใหสามารถหลีกเลีย่ งความทุกข
ทรมานของผูให(donor)ที่จะตองไดรับการดมยาสลบ
และความเจ็บปวดจากการเจาะไขกระดูกดวยนอกจาก
นัน้ เซลลตนกําเนิดในเลือดสายสะดือมีคุณสมบัตพิิ เศษที่
ดีกวาเซลลตนกําเนิดในไขกระดูกของเด็กโตและผูใ หญ
เชนมีความสามารถที่จะเจริญเติบโตแบงตัวไดดีกวา
สามารถสรางautocrinegrowthfactorมากระตุน การ
เจริญเติบโตของตัวเองไดและมีtelomereที่ยาวกวา
จากคุณสมบัตทัิ ง้ หมดนีทํ้ าใหการปลูกถายเซลลตนกําเนิด
จากเลือดสายสะดือประสบความสําเร็จสูงและรวดเร็ว
กวาการปลูกถายไขกระดูกธรรมดานอกจากนัน้ เนือ่ งจาก
lymphocyteในเลือดสายสะดือยังเจริญเติบโตไมเต็มที่
จึงทําใหอุบตั การณ
ิ ของการเกิดภาวะgraft-versus-host
diseaseมีนอยกวาการปลูกถายไขกระดูกทําใหสามารถ
ใชผูใ หทีมี่ HLAแตกตางจากผูรั บได19ดังนัน้ จึงไดมีการ
ปลูกถายเซลลตนกําเนิดจากเลือดสายสะดือเพือ่ เปนการ
รักษาโรคทางโลหิตวิทยาตางๆเปนจํานวนมากทัว่ โลกซึง่

สวนใหญจะเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว20,21
การรักษาผูปวยธาลัสซีเมียใหหายขาดโดยการปลูก
ถายเซลลตนกําเนิดจากเลือดสายสะดือประสบผลสําเร็จ
เปน ราย แรก ใน โลก ที่ โรงพยาบาล ศิริราช ใน ปพ.ศ.
253822หลังจากนัน้ ไดมีการปลูกถายเซลลตนกําเนิดจาก
เลือดสายสะดือในโรคนีทั้ ว่ โลกประมาณ20รายผลการ
รักษาในผูป ว ย12รายทีโรงพยาบาล
่
ศิรริ าชซึง่ มีผูป ว ยที่
ไดรบั การรักษาดวยวิธนีี มาก
้ ทีสุ่ ดปรากฏวามีอัตราผูป ว ย
รอดชีวิตรอยละ 83.3อัตรา หายขาดจากโรค รอยละ
58.3ผูป ว ยยังมีชีวติ อยูแต
 โรคกลับเปนขึน้ มาใหมรอยละ
25.0และมีผูป ว ยเสียชีวติ รอยละ16.6ในผูป ว ยเหลานี้
ไมมีภาวะGVHDเกิดขึน้ เลยสําหรับการปลูกถายเซลล
ตนกําเนิดจากเลือดสายสะดือจากผูใ หทีมี่ HLAแตกตาง
จากผูรั บไดมีรายงาน3ราย(ทีกรุ
่ งเทพ2รายทีฮ่ องกง
1ราย)ผลปรากฏวา2ใน3รายประสบผลสําเร็จถึง
แมวา จะมีภาวะGVHDgradeIIเกิดขึน้ ในผูป ว ยทัง้ สอง
รายนัน้ แตก็สามารถใหการรักษาไดดวยยาsteroids
และanti-thymocyteglobulin(ATG)23,24
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การปลูกถายเซลลตนกําเนิดบริสทุ ธิ์ (purifiedCD34+
haploidenticalstemcell)
ไดทําการปลูกถายเซลลตนกําเนิดบริสทุ ธิที์ แยก
่ ไดจาก
เลือดของพอหรือแมของผูป ว ยจํานวน2รายทีศู่ นยปลูก
ถายไขกระดูกจุฬาภรณโรงพยาบาลศิริราชในผูปวย
severe β-thalassemia/HbE disease1รายและ
homozygous α-thalassemia-1(hydropfetalis)1
รายโดยใชจํานวนCD34+cellsขนาดสูง(megadose)
คือ25x106เซลลตอน้าํ หนักตัว1กก.ในผูป ว ยรายที่
1และ30x106เซลลตอน้าํ หนักตัว1กก.ในผูป ว ยราย
ที่ 2ตามลําดับปรากฏวากราฟติดดีทัง้ สองรายมีจํานวน
absoluteneutrophilcount(ANC)เกิน500ตัว/
ลบ.มม.ภายในเวลา10และ11วันและจํานวนเกร็ด
เลือดเกิน20,000ตัว/ลบ.มม.ภายในเวลา23และ20
วันหลังการปลูกถายเซลลตนกําเนิดในผูปวยรายที่1
และรายที่ 2ตามลําดับซึง่ ไดมีการตรวจยืนยันดวยชนิด
ของฮโมโกลบินและการตรวจDNAดวยวิธีrestrictionfragmentlengthpolymorphism(RFLP)พบวา
เปนชนิดเดียวกันกับของผูใ ห(พอหรือแม)แสดงวาการ
ปลูกถายเซลลตนกําเนิดประสบผลสําเร็จแตผูป ว ยราย
แรกเสียชีวติ จากการติดเชือ้ CMVทีปอด
่ และทีตั่ บอยาง
รุนแรงในเวลา38วันหลังการปลูกถายเซลลตนกําเนิด
สวนผูป ว ยรายที่ 2ถึงแมจะมีการติดเชือ้ CMVแตไดรบั
การรักษาตั้งแตระยะเริ่มแรกอยางเต็มที่ดวยยาgangciclovirและMegalotech(hyperimmuneanti-
CMVimmunoglobulin)จนสามารถกําจัดเชือ้ CMV
ไดหมด(ผลการตรวจCMV-DNAและCMV-RNA
ใหผลลบ)ผูป ว ยมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงดีมาตลอดจน
กระทัง่ หลังปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดประมาณ6
เดือนผูป ว ยเริม่ ซีดลงผลการตรวจDNAของไขกระดูก
พบวาเซลลเม็ดเลือดของdonor(แมของผูป ว ย)คอยๆ
ลดลงตามลําดับจึงไดใหT lymphocyteinfusionจาก
donorคนเดิม(แมของผูป ว ย)ในจํานวนนอยๆอีกหลาย
ครั้งเพื่อรักษาภาวะที่มีเม็ดเลือดของdonorและของ

ผูป ว ยเองผสมกันอยู (mixedchimerism)เอาไวขณะ
นี้เปนเวลา1ป2เดือนหลังปลูกถายเซลลตนกําเนิด
ผูปวย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ดีมีระดับ Hct 2630%โดยไดรบั การใหเลือดเปนครัง้ คราว
การพยากรณผลการรักษา(prognosticfactorsfor
outcomeofBMT)
Lucarelliไดศึกษาตัวชีบ้ ง ตางๆในผูป วยธาลัสซีเมีย
222รายทีได
่ รบั การรักษาดวยการปลูกถายไขกระดูกจาก
พีน่ อ งพอแมเดียวกันทีมี่ HLAเหมือนกันเพือ่ เปนเครือ่ ง
ชี้แนะในการพยากรณผลการรักษาพบวามีตัวชี้บง3
อยางเทานัน้ ทีมี่ ความสําคัญไดแกตับโตผลการเจาะตับ
มาตรวจพบวามีportalfibrosisและการไดรับยาขับ
เหล็กไมพอเพียง14หากผูป ว ยไมมีตัวชีบ้ ง ทัง้ 3อยางนีเลย
้
ถือวาอยูใน
 classI หากมี1ถึง2อยางถือวาเปน
classII และถามีตัวบงชีทั้ ง้ 3อยางถือวาเปนclass
IIIปรากฏวาหลังจากการปลูกถายไขกระดูกอัตราการ
หายขาดจากโรค(disease-freesurvival)เทากับรอยละ
94,77และ53ในผูป ว ยclassI,classIIและclass
IIIตามลําดับ
ภาวะแทรกซอนในระยะยาวภายหลังการปลูกถายเซลล
ตนกําเนิด
ผูปวยโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับการปลูกถายเซลลตน
กําเนิดและมีระดับฮโมโกลบินอยูใน
 เกณฑปกติเปนเวลา
นานซึ่งถือไดวาหายขาดจากโรคแลวนั้นLucarelliได
เสนอใหเรียกผูปวยเหลานี้วา“ex-thalassemicpost
transplant”5ภาวะแทรกซอนทีพบ
่ ไดในผูป ว ยเหลานีมี้
ทัง้ ทีเกิ
่ ดจากโรคธาลัสซีเมียเองและทีเกิ
่ ดจากการปลูกถาย
เซลลตนกําเนิดผูป ว ยex-thalassemicเหลานีจะ
้ ยังคง
มีภาวะเหล็กเกินเกือบทุกรายฉะนัน้ หากผูป ว ยมีระดับ
ferritinมากกวา1,000ไมโครกรัมตอมล.ควรจะไดรบั
การขับธาตุเหล็กโดยใหยาdesferrioxamineตอไปอยาง
สม่าํ เสมอเพือ่ ปองกันการเกิดภาวะหัวใจวายและภาวะ
ตับวายจากการทีมี่ เหล็กสะสมอยูมาก
 เกินไป25ผลของการ
ปลูกถายเซลลตนกําเนิดตอการเจริญเติบโตและพัฒนา
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การของเด็กผูป ว ยพบวาถาทําการปลูกถายในระยะแรกๆ
ของโรค(กอนอายุ8ป)ผูป ว ยจะมีการเจริญเติบโตและ
พั ฒ นาการ ปกติ  แต ใน เด็ ก โต และ ใน ผู ป ว ย ที่ มี การ
พยากรณโรคไมดี(classIII)โดยเฉพาะอยางยิง่ ในผูป ว ย
ทีมี่ ภาวะGVHDชนิดเรือ้ รังดวยจะมีผลทําใหการเจริญ
เติบโตชาหรือดอยกวาปกติมาก5ผลกระทบตอระบบตอม
ไรทอโดยเฉพาะอยางยิง่ ตอระบบการสืบพันธุ ผูป ว ยสวน
ใหญจะมีการเจริญเติบโตทางเพศชากวาปกติซึง่ ยังไมแน
ชัดวาเปนผลจากภาวะเหล็กเกินหรือเปนผลของการปลูก
ถายเซลลตนกําเนิดโดยตรงเนือ่ งจากผูป ว ยมักจะไดรบั
ยาcyclophosphamideในขนาดสูงเพือ่ เปนการเตรียม
ผูป ว ยกอนการปลูกถายเซลลตนกําเนิด26อยางไรก็ดีได
มีรายงานแลววาผูปวยธาลัสซีเมียที่ไดรับการปลูกถาย
เซลลตนกําเนิดแลวสามารถมีลูกไดถึงแมวา จะไดรบั ยา
busulfanและยาcyclophosphamideขนาดสูงมา
กอนก็ตามและลูกทีเกิ
่ ดมาไมไดมีความผิดปกติใดๆแต
กําเนิด(congenitalanomalies)ดวย27
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